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1. Het besluit, voor het perceel met de kadastrale aanduiding STN A 02797 D0001, op grond van
artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen ten gevolge van het
wegverkeerlawaai voor ten hoogste 63 dB;

2. Het college legt het ontwerpbesluit na bekendmaking zes weken ter inzage;
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;
5. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
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DOEL: Besluiten
De bevoegdheid tot het voorbereiden en vaststellen van (ambtshalve) hogere waarden voor de ten
hoogst toelaatbare geluidsbelasting rust bij het college van burgmeester en wethouders (artikel 110a van
de Wet geluidhinder). Op grond van artikel 4, lid 1 Protocol actieve informatieplicht wordt het ontwerp
ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gezonden.
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Onderwerp: besluit hogere waarden geluid bij wijzigingsplan Wijkpark
Delftwijk/SIG
Reg. Nummer: STZ/RB/2011/198932

1. Inleiding
Aanleiding
In het kader van het wijzigingsplan Wijkpark Delftwijk/SIG is voor het verplaatsen
van het SIG naar de strook tussen de Westelijke Randweg en de P. C. Boutensstraat,
akoestisch onderzoek verricht. Hieruit blijkt dat het wegverkeers-lawaai een
overschrijding van de voorkeurswaarde veroorzaakt. Hierdoor is het noodzakelijk
om met inachtneming van de beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder
ambtshalve hogere grenswaarden vast te stellen.Het onderliggende besluit hogere
waarden dient gelijktijdig met het wijzigingsplan ter inzage te worden gelegd.

Procesverloop
Op de voorbereiding van het besluit hogere waarden geluid is de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van toepassing. Het ontwerpbesluit is zes weken ter
inzage gelegd. Gedurende deze periode hebben belanghebbenden zienswijzen over
het ontwerp naar voren kunnen brengen, hetgeen overigens niet is gebeurd.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit voor het perceel met de kadastrale aanduiding STN A

02797 D0001, op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere
waarden vast te stellen ten gevolge van het wegverkeerslawaai voor ten
hoogste 63 dB .

2. Het college legt het besluit na bekendmaking zes weken ter inzage.

3. Beoogd resultaat
Het besluit hogere waarden heeft na bekendmaking gedurende een termijn van zes
weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben gedurende deze periode
schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren kunnen
brengen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht . De hogere waarden kunnen nu
worden vastgesteld, waarna het besluit wederom zes weken ter inzage zal worden
gelegd, gedurende welke periode beroep openstaat bij de Raad van State.

4. Argumenten
1.1 Op deze wijze wordt voldaan aan de verplichtingen van de Wet geluidhinder.
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de wettelijk toegestane maximale
grenswaarden geluid niet worden overschreden. De cumulatie van het geluid levert
geen onaanvaardbaar geluidsniveau op.

1.2 Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder
Er is overeenkomstig artikel 3 van de beleidsregels onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om de geluidsbelasting te verlagen.

Er is rekening gehouden met geluidsreducerend wegdek. Dit levert een reductie op
van 5 dB.

Collegebesluit
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5. Kanttekeningen
Geen.

6. Uitvoering
 Het besluit hogere waarden geluid (incl. bijlage) wordt gelijktijdig met het

wijzigingsplan Wijkpark Delftwijk/SIG gedurende zes weken ter inzage
gelegd;

 Belanghebbenden kunnen binnen die termijn beroep instellen, bij de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tegen het besluit;

 Uit de Wet geluidhinder volgt dat deze beroepstermijn pas aanvangt op het
moment dat ook de beroepstermijn voor het vastgestelde bestemmingsplan
begint.

7. Bijlagen
A: akoestisch onderzoek
B: besluit Hogere Waarden Geluid

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
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BESLUIT
Vaststelling hogere waarden wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

Gelet op de artikelen 45, 82, 83 en 110a van de Wet geluidhinder en afd. 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht,

Overwegende:

- dat wij voornemens zijn tot het vaststellen van een wijzigingsplan o.g.v. art. 3.9a van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor o.a. het bouwen van een maatschappelijke
voorziening t.b.v. de huisvesting van mensen met een verstandelijke beperking.aan de
P.C. Boutensstraat te Haarlem;

- dat de bouw van de maatschappelijke voorziening past binnen de door ons voorgestane
ruimtelijke en functionele ontwikkelingen van het gebied en eveneens bijdraagt aan de
door ons gewenste versterking van het aantal maatschappelijke voorzieningen;

- dat de maatschappelijke voorziening is gelegen binnen de geluidszone van de Westelijke
Randweg;

- dat artikel 82 van de Wet geluidhinder (hierna; Wgh) regelt dat de voor woningen ten
hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel vanwege wegverkeerslawaai (de zgn.
voorkeursgrenswaarde), 48 dB bedraagt;

- dat wij ingevolge artikel 83, lid 2 Wgh een hogere waarde dan de
voorkeursgrenswaarde als bedoeld in artikel 82 kunnen vaststellen, mits deze hogere
waarde niet meer dan 63 dB bedraagt;

- dat uit akoestisch onderzoek (zie bijlage) volgt dat de voorkeursgrenswaarde voor de
geluidbelasting op de gevels van de te bouwen maatschappelijke voorziening ten
gevolge van het wegverkeerslawaai op de westelijke Randweg wordt overschreden;

- dat die overschrijding evenwel de toegestane hogere waarde van 63 dB vanwege het
wegverkeerslawaai op de Westelijke Randweg niet te boven gaat;

- dat het treffen van maatregelen in het overdrachtsgebied- het gebied tussen de
geluidsbron en de gevels van de maatschappelijke voorziening – op overwegende
bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard stuit;

- dat gezien het voorgaande de noodzaak bestaat tot vaststelling van hogere waarden
voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van de
maatschappelijke voorziening;
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem besluiten:

1. Hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als volgt vast te stellen:

- voor de westgevel van de te realiseren maatschappelijke voorziening (SIG)
bedraagt de maximaal optredende geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai 63
dB;

- voor de zuidgevel van de te realiseren maatschappelijke voorziening (SIG)
bedraagt de maximaal optredende geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai 57
dB;

- voor de noordgevel van de te realiseren maatschappelijke voorziening (SIG)
bedraagt de maximaal optredende geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai 58
dB

Burgemeester en wethouders van Haarlem,

de voorzitter, de secretaris.


